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REGUERINGSPLAN - ULVERYGGEN OG NUSSIR

Ordførers innstilling:

1. Kvalsund kommunestyre godkjenner, jfr. plan- og bygningsloven § 12.12,
fremlagt forslag til reguleringsplan av 19.03.2012 for utvinning av kobber på
Ulveryggen og Nussir i Kvalsund kommune med de endringer som fremgår av
protokoll fra meglingsmøte 19. september 2012.
2. Kommunestyret forholder seg til vurderinger og anbefalinger gjort i en rekke
fagrapporter og fagmiljøer, samt deres konkluderende tilrådinger med basis i
foreliggende konsekvensutredninger.
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3. Kommunestyret tar ikke innsigelsene knyttet til reindrifta til følge, jfr. bl.a. brev
fra Sametinget og Områdestyret i Vest-Finnmark av 05. september 2011 og 13.
september 2011.
4. Kvalsund kommunestyre ber Fylkesmannen i Finnmark om å oversende saken til
Miljøverndepartementet til avgjørelse.
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SAKSGRUNNLAG:
 Sak 34/12 i kommunestyret ”Reguleringsplan med konsekvensutredning –
Ulveryggen og Nussir” (saken følger vedlagt)
 Sak 35/12 i kommunestyret ”Søknad om utslippstillatelse for Nussir ASA”
 Vedleggsoversikt (1-19) til sak 34/12 og 35/12 i kommunestyret
 Skriv fra Fylkesmannen i Finnmark – protokoll fra megling 19. 09.2012 i
Kvalsund

SAKSOPPLYSNINGER:
Kvalsund kommunestyre behandlet reguleringsplanen for Ulveryggen og Nussir i møte
08.05. 2012 (sak 34/12), og hvor følgende vedtak ble fattet:
1. ”Kvalsund kommunestyre godkjenner, jfr. plan- og bygningsloven § 12.12,
fremlagt forslag til reguleringsplan av 19.03.2012 for utvinning av kobber på
Ulveryggen og Nussir i Kvalsund kommune. Kommunestyret forholder seg til
vurderinger og anbefalinger gjort i en rekke fagrapporter og fagmiljøer, samt
deres konkluderende tilrådinger med basis i foreliggende konsekvensutredning,
og sier følgende:
2. Kvalsund kommunestyre vedtar å gå videre i prosessen for å få lukket
innsigelsene til reguleringsplanen for utvinning av kobber på Ulveryggen og
Nussir i Kvalsund kommune, og ber rådmann ta initiativ til meklingsmøte med
Fylkesmannen i Finnmark i forhold til innsigelsene fra henholdsvis Sametinget,
datert 15.09.2011, og Områdestyret for Vest-Finnmark, datert 09.09.2011, med
den hensikt å få til en lukking av de nevnte innsigelser”.
I brev av 14.05. d.å. ble KLIF orientert om kommunestyrets vedtak samt protokoll fra
behandlingen av saken i utviklingsutvalget og kommunestyret. På grunn av en intern
misforståelse i kommunen ble den formelle henvendelsen til fylkesmannen først
oversendt i brev av 02.08.12. Vedlagt brevet fulgte også protokoll fra behandlingen i
kommunestyret og utviklingsutvalget samt rådmannen sin saksutredning inkl. 19
vedlegg.
I skrivet til fylkesmannen fremgår det at det foreligger innsigelser både fra
Områdestyret for Vest-Finnmark Reinbeitedistrikt 22 samt fra Sametinget. Ut fra
kommunestyrets vedtak stod nevnte innsigelser fortsatt ved lag, og Kvalsund kommune
ba derfor fylkesmannen om å ta initiativ til megling i forhold til nevnte innsigelser.
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Dette meglingsmøtet ble avholdt 19. september 2012 i Kvalsund kommune; jfr.
vedlegg.
Innsigelse knyttet til kulturminne.
Som det fremgår av protokollen ble innsigelse knyttet til kulturminnelokalitetene
benevnt SK 12 trukket, da det viste seg at denne lokaliteten ikke hadde status som
automatisk fredet.
For innsigelsene benevnt SK 13 139408 ble innsigelsene trukket på visse vilkår. Det
forutsettes at det gjøres endringer i planbestemmelsene. Dette inntas gjennom følgende
omforente endring i planbestemmelsene:
”Under § 1 fellesbestemmelser pkt. 1.2 hensynssoner gjøres den endring at alle
registrerte kulturminnelokaliteter, SK 1 – SK 14 tas inn i bokstavpkt. b) som soner med
særlig hensyn til bevaring av miljø. Tilsvarende tas lokalitetene SK 12 – SK 14 ut av
bestemmelsens bokstavpkt. c) båndlegging i påvente av vedtak etter kulturminneloven.
Det gjøres endring i bestemmelsenes pkt. 2.4 bokstav a). Siste punktum ”vannspeil
tillates 10 høydemeter over eksisterende vannspeil ved fullt magasin” strykes.
Innsigelser knyttet til reindrifta.
Innsigelsen fra Sametinget går ut på at planen samlet sett vil ha vesentlige negative
virkninger for reindrifta, herunder hindring og mulig stenging av trekk- og flyttleier.
Sametinget fremholder at planforslaget bygger på et for dårlig beslutningsgrunnlag for
de samlede konsekvensene for reindriftsnæringa i området. For øvrig vises det til
vedlagte protokoll fra meglingen hvor innsigelsen fra Sametinget er nærmere utdypet.
Partene kom på meglingsmøtet 19. september ikke til enighet vedrørende innsigelsene
knyttet til reindrifta. Sametinget og Områdestyret i Vest-Finnmark oppretthold derfor
sine innsigelser, slik disse fremgår i brev av 5. september 2011 og 13.september 2011.

SAKSVURDERING:
Som det fremgår ovenfor førte meglingen 19.09.2012 delvis frem ved at innsigelsene
knyttet til kulturminne ble trukket på visse vilkår.
Innsigelsene knyttet til reindrifta ble det ikke enighet om og må, dersom kommunen
ikke godtar innsigelsene, behandles av departementet.
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Dersom Kvalsund kommunestyre aksepterer innsigelsene knyttet til reindrifta, vil saken
ikke gå til departementet for avgjørelse. Men i så fall vil vel det kunne bety at planlagt
virksomhet til Nussir vanskelig kan realiseres.
Rådmannen er derfor av den formening at saken bør sendes til departementet til endelig
avgjørelse. Kvalsund kommune har ved behandlingen av reguleringssaken i møte
08.05.12 (sak 34/12) gjort en meget grundig vurdering av de momenter som
innsigelsene knyttet til reindrifta er basert på. Og etter den tid er det ikke fremkommet
nye momenter av særlig betydning som skulle tilsi en annen vurdering og konklusjon i
kommunen.

Rådmannens tilråding:
1. Kvalsund kommunestyre godkjenner, jfr. plan- og bygningsloven § 12.12,
fremlagt forslag til reguleringsplan av 19.03.2012 for utvinning av kobber på
Ulveryggen og Nussir i Kvalsund kommune med de endringer som fremgår av
protokoll fra meglingsmøte 19. september 2012.
2. Kommunestyret forholder seg til vurderinger og anbefalinger gjort i en rekke
fagrapporter og fagmiljøer, samt deres konkluderende tilrådinger med basis i
foreliggende konsekvensutredninger.
3. Kommunestyret tar ikke innsigelsene knyttet til reindrifta til følge, jfr. bl.a. brev
fra Sametinget og Områdestyret i Vest-Finnmark av 05. september 2011 og 13.
september 2011.
4. Kvalsund kommunestyre ber Fylkesmannen i Finnmark om å oversende saken til
Miljøverndepartementet til avgjørelse.

Sigurd K. Beite
rådmann

